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 : املركزمة مقد  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

د مستمر يف ة الرشيفة يف جتد  مامي يف احلوزات العلمي  اإلعي الشين الرتاث إ

من  إىلالعامل اإلسالمي  إىليصاله إة، وحيتاج خمتلف امليادين واألصعدة العلمي  

يدي أجعله يف متناول ات ترعى هذا اجلانب وتقوم بنرشه لتسراكز ومؤس  م

 الكرام.اء القر  

للتأليف والتوثيق والنرش يف  األرشفجف هتم مركز الن اومن هذا املنطلق 

سامهت يف  التياث العلمي ذهذه املدينة املااككة بنرش الرت   األرشفجف الن 

يف تراثها  ا  ات سواءاملايض واحلارض يف كفد العلوم اإلنسانية بمختلف النظري  

 تم   التي ةبواسطة املوسوعة العلمي  منه  يسرياَ   حيى املركز نزكا  الذي أ املخطوط

 وخصوصاتراثها احلديث الذي يقوم املركز بنرشه  أو، طاع جزء منها

املوضوعات التي ذها مساس بالواقع االجتامعي والتي تأسس لدولة اسالمية 

رشعية  ومدى فقه الدولةبحوث يف  فالاحث الذي بني ايديكم هو سلسلة

. ومنه تااكك وتعاىل نستمد التوفيق االسالميؤسساهتا يف منظوك الفقه م

 واملعونة.

 األرشفجف مركز الن 

 للتأليف والتوثيق والنرش 

 األرشفجف الن  - العراق





السالم  أصالة  
اإلسالميف   





 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلسالم هو مناع احلواك والكلمة احلسنة وكاعي التفكري احلر واملحاذ 

 السالم لإلنسان بمختلف انتامئه.عليه ونارش 

وهذا التوجه مستفاد من القران الكريم فانه ككز عىل ماادئ تكون هذه 

 املاادئ كوافد للسالم.

فان اإلسالم بفكرته الكلية عن الكون واحلياة واالنسان التي يدوك 

مداكها التكليف والترشيعات اإلذهية قد ككز عىل املاادئ التي تصب يف 

يف اإلسالم، وهذه املاادئ التي سوف نذكرها  نستكشف من  أصالة السالم

خالذها ما هو نظر اإلسالم إىل املخالف للعقيدة فهل األصل السالم معه إال 

 أن يقوم عنوان آخر ينطاق عليه.

 أو األصل احلرب معه إال أن يقوم عنوان آخر  ينطاق عليه. 

أسيس قاعدة وسوف نستقيص املفردات التي من خالذها نتمكن من  ت 

 كلية نافعة.

 )األصل العميل يف املسألة(

 وقال ذكر هذه املاادي ال باس يف تقديم مقدمة:

وهي أنه عندما نطرح بحثا من الاحوث ال بد أوال  من تأسيس األصل 

الذي يرجع اليه عند فقدان النص ،فنقول : إن قوام أصالة احلرب هو 
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-حال الشك يف هذا الوجوب وجوب اجلهاد االبتدائي. ومن الواضح أنه يف

 هو عدم الوجوب. -رشعا وعقال-فاألصل   -كام هو املفروض

 هذا عىل مستوى الوجوب.

وأما عىل مستوى الرشعية، فاألصل هو عدم والية ألحٍد عىل أحد وعدم 

فاته يف أمواله ونفسه وعرضه و كل ما يتعل ق به.  نفوذ ترص 

و عدم ملكيته و نحو ذلك، فام مل يقم الدليل عىل عدم احرتام نفسه أ 

فاتنا يف نفسه و أمواله و ما شابه ذلك.  فاألصل يقتيض عدم نفوذ ترص 

ل  ومن الواضح أن  مقولة اجلهاد االبتدائي من أبرز مصاديق التدخ 

ف  والترصف  يف هذا املجال، وبالتايل فاألصل عدم نفوذ هذا الترص 

 للمسلمني  يف نفوسهم .

 صل العم ي يف املقام.هذا كله بالنساة إىل   األ

 )روح الرشيعة (

ويناغي لنا الفحص عن  العمومات القرآنية أو ما نسميها كوح الرشيعة 

اإلسالمية التي هي األساس إذا ما عثرنا عىل دليل يفيد أصالة احلرب يف 

 اإلسالم ويكون متصادما مع كوح الرشيعة اإلسالمية.

 جدناه:ونحن استقصينا بعض هذه املاادي واليك ما و
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 العامة لإلسالم( املبادئ)

 )مبدأ األخوة(

فقد ككز االسالم عىل مفهوم األخوة التي جيب ان مادأ األخوة: -1

ُقوا  ا َو اَل َتَفره تشيع يف احلياة حيث قال عز و جل : )َواْعَتِصُموا بَِحْال ِاَّللهِ ََجِيع 

َأْعَداء  َفَألهَف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَاْحُتْم بِنِْعَمتِِه َو اْذُكُروا نِْعَمَت اَّللهِ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم 

ُقوا اَّللهَ َلَعلهُكْم 1إْخَوان ا( اَم املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواته و )إِنه

.2ُتْرََحُوَن(

كبام يستفاد  كام يستفاد ذلك من تعاري اآليات الكريمة )أخا عاد( مثال ، وما 

من تعاري بني آدم الذي تكرك يف القرآن الكريم. 

فهذا املادأ اإلسالمي العقالئي أتاَح للمسلمني التعاُكَف والتواصل 

اد، كغم اختالف أجناسهم، فأصاحوا أمة  واحدة تتواَفُر فيها كلُّ صوك  واالِّتح

 املساواة والعدل، وانتَفِت الُفُروُق يف احلقوق والواجاات

ة، وقيم الفضائل  ُن الترشيع اإلسالمي من غرس ِقَيم األُخوه وهكذا يتمكه

اخللقية يف نفوس املسلمني، التي إذا ِّتىله هبا الفرد حله األمن والسالم الذي 

 يف آياٍت بيناٍت وأحاديَث صحيحٍة. -قرآن ا وسنة   -دعا إليه اإلسالم 

 103/ آل عمران  - 1

.10/احلجرات  - 2
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ة، وال شكه أن مرتكزاِت اإلسالم لاناء الفرد واجل امعِة عىل أساس األُخوه

ق  كانت هي اللهاِنَة األساسية لتحقيِق سالٍم اجتامعي يسوُد املجتمع وحُيقح

 األمن لكل فرد.

 ال يقال: ان املراد باألخوة هنا األخوة يف اإلسالم .

النا نقول: أن اغلب القيم اإلسالمية واالخالق الدينية نابعة من الفطرة 

ذها فالقران عندما قال واصاحتم بنعمته اخونا أي ان  وإنام جاء اإلسالم مناه

اإلسالم ناهكم عىل األخوة االنسانية وكفع من قلوبكم احلقد والتحاسد 

 وغريها من األموك التي تنايف األخوة.

وإن استصعات استفادة ذلك من هذه اآيات الكريمة ففيام يأيت كفاية إن 

 شاء اَّلل تعاىل .

 )مبدأ العدل(

قد أكتكز هدف اإلسالم عىل ِّتقيق العدالة يف األكض عدل: مادأ ال -2

قاطاة، وإقامة القسط بني الارش عامة، والعدالة بكل أنواعها االجتامعية 

 القانونية الدولية مما ِّتقق السالم واالمان يف املجتمع فقال تعاىل :

ا َعىَل )َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبيْ  نَُهاَم َفإِْن َبَغْت إِْحَدامُهَ

تِي َتْاِغي َحتهى َتِفيَء إىل َأْمِر اَّللهِ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم  اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا اله

بُّ املُْْقِسطِنَي(
 .1بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنه اَّللهَ حُيِ

.9/ احلجرات  - 1
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 قه لعموم النوع الارشي.وذيل اآلية دال عىل عموم القسط واطال

 )مبدأ املعاملة احلسنى وعدم اإلساءة لآلخرين(

)َوال َتسَتوي احلَسنَُة  مادأ املعاملة احلسنى وعدم اإلساءة لآلخرين: -3

ُه َويٌل ََحِيٌم(  تي ِهي أحَسُن فإذا الِذي َبينََك َوبينَُه َعداوٌة كأنه ي ئُة ادَفْع باله َوال الس 

ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلََسنَةِ و )اْدُع إِىَلٰ َساِ 
َك بِاحْلِ تِي ِهَي َأْحَسُن .يِل َكبح  .َوَجاِدذْهُم بِاله

َك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضله َعن َساِيلِهِ  تِي  1َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن(.إِنه َكبه و )اْدَفْع بِاله

تِي ِهَي َأْحَسُن( 2ِهَي َأْحَسُن( اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب إاِله بِاله .3و )َواَل جُتَ

ويف هذه اآليات املااككة يتاني لنا حكم اَّلل جل  جالله يف املجالني: 

التكويني والترشيعي عند التفريق بني احلسن واحلسنة من جهة، واليسء 

كون الطايعة والسيئة من جهة ُاخرى؛ إذ إن  إكادته ساحانه شاءت أن ت

ويكون العقل شاهدين عىل التفاوت بني األثنني، وإال  كان احلسن والقايح 

عىل حٍد سواء، واملحسن وامليسء بمنزلة واحدة، وواقع احلال ليس كذلك؛ 

إذ عدم التساوي بني احلسنة والسيئة مسل م عند سائر العقالء، ومقرك يف َجيع 

 الرشائع بال خالف.

ساءة لآلخرين ذها آثاكها السلاية يف ِّتقيق التكافل وال خيفى بأن اال    

والتعاون، واثاكة الاغضاء والعداوة؛ لذا كان االَمر بدفعها من أقرص الطرق 

.125/النحل - 1

.34/فصلت - 2

.46/العنكاوت - 3
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وأوضحها فائدة، وأكثرها عائدة، وذلك بان تقابل باإلحسان؛ إذ االنسان 

 جماول عىل حب وتقدير من أحسن إليه.

لرفق قاال الذي بينك وبينه ثم أن الدفع بالتي هي أحسن والتح ي با

عداوة حتى تادو له كأنك ويلٌّ َحيم و املعاملة احلسنة، ليست قضية ختص 

الاعد التاليغي فحسب دون املجاالت احلياتية االُخرى، سياسية أو اجتامعية 

أو سلوكية عامة. فكل هذه املساحات وغريها هي حمتاجة يف انتظامها إىل هذا 

الذي يالوك الشخصية الرصينة يف حركتها الفردية املادأ االخالقي القويم 

 واالجتامعية ، ويكشف عن سامحتها وعلو مهتها وعظم قدكها.

وكم صدقت هذه القاعدة عىل حاالت كانت يف منتهى التوت ر ، وكانت     

وشيكة أن تقود إىل سفك دماء كثرية بغري حق  ، فإذا اذهياج ينقلب إىل سكون 

لت إىل حمل ه ، ذلك حني قوبل الغضب املجنون بنربات ، ويعود الزمام املنف

هادئة من نفٍس مطمئنة! وبالعكس تصنع الكلمة االُخرى، فينقلب السكون 

 غضاا  جمنونا ، وينفلت الزمام.

 وال خيفى ان هذا املادأ عام ومطلق وشامل جلميع التعامالت الارشية.

 )مبدأ الكلمة السواء(

القران الكريم دعا املخالفني له يف االعتقاد فان  مادأ الكلمة السواء: -4

إىل الرجوع إىل املشرتكات واالنطالق منها حيث قالت اآلية الكريمة :)ُقْل َيا 

َك بِ   َبْينَنَا و ََبْينَُكْم َأاله َنْعُاَد إاِله اَّللهَ َو اَل ُنرْشِ
ٍ
َتاِب َتَعاَلْوا إِىَلٰ َكلَِمٍة َسَواء

ِه َأْهل َاْلكِ
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ن ُدوِن اَّللهِ  َشْيئ ا وَ  ا مح ا َأْكَباب  ا .اَل َيتهِخَذ َبْعُضنَا َبْعض  ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنه َفإِن َتَوله

.1ُمْسلُِموَن(

حيث أهنا دعت أهل الكتاب إىل املشرتكات بني اإلسالم وبينهم 

واالنطالق منها، ويمكن أن تكون هذه  املشرتكات املوجودة يف هذه اآلية من 

املصداق وتكون اآلية الكريمة يف صدد تأصيل أصل للعيش واحلواك  قايل

 السلمي مع كل الناس وهو النظر إىل املشرتكات واالنطالق منها واَّلل العامل.

 )مبدأ حرية االختيار(

هذا املادأ يمكن استفادته من اآلية القرآنية  مادأ حرية االختياك: -5

ُكْم َفَمنْ  َا  2َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر( )َوُقِل احلَقُّ ِمْن َكبح و )ُقْل َيا َأُّيُّ

بحُكمْ  اَم َُّيَْتِدي لِنَْفِسهِ .النهاُس َقْد َجاَءُكُم احْلَقُّ ِمن كه َوَمن َضله .َفَمِن اْهَتَدٰى َفإِنه

وَك َفُقْل َأْسَلْمتُ َوْجِهَي و )َفإِنْ َحاجُّ  3َوَما َأَنا َعَلْيُكم بَِوِكيٍل(.َفإِنهاَم َيِضلُّ َعَلْيَها

يحنَي َأَأْسَلْمُتْم . َفإِْن َأْسَلُموا  َاَعِن . َوُقْل لِلهِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َواأْلُمح َّللِهِ َوَمِن اته

اَم َعَلْيَك اْلَااَلُغ.َواَّللُه َبِصرٌي بِاْلِعَااِد ( ْوا َفإِنه نِ  4َفَقد اْهَتَدْوا.َوإِْن َتَوله اْهَتَدٰى  و )مه

اَم َُّيَْتِدي لِنَْفِسهِ  .5َواَل َتِزُك َواِزَكٌة ِوْزَك ُأْخَرٰى(.َوَمن َضله َفإِنهاَم َيِضلُّ َعَلْيَها.َفإِنه

.64/آل عمران - 1

.29/الكهف - 2

.108/يونس - 3

.20/آل عمران - 4

.15/االرساء - 5
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فان القران الكريم ينفي االجااك ويعطي حرية واالختياك لإلنسان بعد 

 بيان احلق، وهذا إذا مل نحمل اآلية عىل التهديد.

 األصل()مبدأ السلم هو 

فقد يشري إىل هذا املادأ اطالق آية )َوإِْن  مادأ السلم هو األصل: -6

ِميُع اْلَعلِيُم( ُه ُهَو السه ْل َعىَل اَّللهِ إِنه ْلِم َفاْجنَْح ذَهَا َوَتَوكه َجنَُحوا لِلسه
1.

 وجل إىل ان السلم مقدم عىل احلرب . ففي هذه اآلية املااككة يشري اَّلل عز

 احلسنة ()مبدأ الدعوة 

ْكَمِة  مادأ الدعوة احلسنة: -7 َك بِاحْلِ وتشري اليه آية )أْدُع إىَِل َساِيِل َكبح

تِي ِهَي َأْحَسُن إِنه َكبهَك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضله َعْن  َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدذْهُْم بِاله

.2َساِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن(

دا احلواك، ومادأ التعايش السلمي، وأصل من أصول السالم فإهنا ما

املقدم يف اإلسالم، فتشري اآلية الكريمة إىل حرص الدعوة وتكليف الناي | 

 بثالث طرق الربهان، واحلكمة والنصيحة، واالكشاد.

 )مبدأ التذكري(

فان اَّلل أمر نايه حممد صلوات اَّلل عليه بان يكون مذكر مادأ التذكري:  -8

ماادئ االسالمية ويعرضها بطريقة التذكري فوظيفة الناي | هو التذكري لل

.61/االنفال - 1

.125/النحل - 2
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اَم َأْنَت  ْر إِنه كجاء أن يستجياوا ويؤمنوا من غري إكراه وإجلاء قال تعاىل )َفَذكح

ٌر( .1ُمَذكح

 )مبدأ عدم االكراه(

وُنوا املستفاد من آية )َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النهاَس َحتهى َيكُ  مادأ عدم االكراه: -9

يِن( 2ُمْؤِمننَِي( وقوله تعاىل حاكيا  عىل لسان نوح:  3و قوله تعاىل )إِْكَراَه يِف الدح

َيْت  )َقاَل َيا َقْوِم َأَكَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل َبيحنٍَة ِمْن َكِّبح َوَآَتاِِن َكَْحَة  ِمْن ِعنِْدِه َفُعمح

.4َكاِكُهوَن( َعَلْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم ذَهَا

فاإلسالم اختذ سياسة التسامح الديني مع كل الشعوب التي امتد ذها 

فيعرض ماادئه من دون أي اكراه واجااك الن طايعة االيامن القلاي هو هذا 

وهي قضية تكوينية، األموك القلاية مم ا ال تقال اإلكراه من ِقَال الناس؛ فإن  

ا فعل القلب مم ا ال يعلمه  اإلكراه إن ام ُيمكن بالنساة إىل أفعال اجلواكح ، و أم 

 إال اَّلل فهو مم ا ال يقال اإلكراه من ِقَال الناس.

وهذا احلكم يقنن التعامل الدنيوي يف العقيدة مع العقيدة املخالفة وليس 

 ناظر إىل اجلزاء والعقاب.

.21/الغاشية - 1

.99/يونس - 2

.256/الاقرة - 3

 28/ هود  - 4
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ما قوي املسلمون ال وجيب التنايه عىل ان اآلية الثانية نزلت يف املدينة عند

 اهنا نزلت يف مكة حتى يدعى أهنا يف زمان ضعف اإلسالم.

وهذه اآلية الكريمة قد وقعت حمال للاحث عند املفرسين واحتمل فيها 

 عدة احتامالت البأس بالتطرق ذها. مع ان َجيعها ال ختلو من مناقشة.

ل: كتفى ما حكاه يف املجمع من كون اآلية يف أهل الكتاب حيث يُ  األو 

اك؛ فإن ه ال ُيقال منهم غري اإلسالم.  منهم باذل اجلزية، بخالف سائر الكف 

ي من تايني اآلية هكذا : ) أي : ال ُيكَره أحد عىل  الثاين: ما يف تفسري القم 

 . ) دينه إال بعد أن قد تاني  له الرشد من الغي 

ل و من كون اآلية منسوخة بآيات القتا 1ما حكاه يف املجمع الثالث:

اجلهاد. 

 إن  معنى اآلية ال حاجة إىل اإلكراه يف الدين مل ا أنه تاني  الرشد . الرابع:

كا  يف الرشيعة، وقوله اخلامس:  إن  املعنى: أن ه ليس اإلكراه يف الدين مقر 

ك، و هو أن ه بدون اإلكراه  ( دفع دخل مقد  شُد ِمْن الَغيح َ الرُّ تعاىل: )َقْد َتَانيه

لناس يف الدين، فُاجياب أن  الرشد واضح، و هو مقتٍض كيف يدخلون ا

لتدي ن الناس به. 

إن ه ال ُيمكن اإلكراه يف الدين؛ لكون الدين أمرا  قلايا  تابعا  ملا  السادس:

يناساه من القناعة، و هو ما ال ُيمكن وقوعه باإلكراه ، نظري احلب  و الاغض، 

 .2/162: جممع الايان - 1
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ْشُد مِ  َ الرُّ ( َجلة مستأنفة، ال تعليل للنفي اإلكراه وقوله تعاىل: )َقد َْتَانيه ْن الَغيح

 يف الدين.

إن ه ليس هناك إكراه يف الدين حقيقة وإن ُالزم الكافر باإليامن ؛  السابع:

وذلك لتاني  الرشد من الغي  ، فال يكون اإللزام بالرشد و ما فيه الصالح 

ام باليشء، وما فيه إكراها؛ ألن  اإلكراه هو احلمل عىل املكروه، ال مطلق اإللز

الصالح بعد تاي نه ليس مكروها  بحسب الفطرة واخللقة وإن فرض عناد 

 الكافر و مماطلته.

إن ه ليس هناك إكراه يف الدين بحكم الشاكع وإن الزم الكافر  الثامن:

باإليامن ؛ وذلك لتاني  الرشد و الصالح ، فيكون اإلكراه عليه حمكوما  تعا دا  

 و إن كان ُعرفا  إكراها  . بعدم كونه إكراها

يِن(  ك بقوله تعاىل: )الَ اْكَراَه يِف الدح ا ما يدوك عىل األلسنة من التمس  وأم 

اك بالتدي ن باإلسالم فهذا االستدالل مم ا ال يمكن املساعدة  لعدم إلزام الكف 

 عليه ؛ إذ يرد عليه :

:إن  اآلية عل لت نفي اإلكراه يف الدين حساام ُيفهم من ذيل اآلية بقوله عز  و  

ق  ( ، فاملتفاهم منه أن  اإلكراه إن ام يتحق  ْشُد ِمْن الَغيح َ الرُّ جل  من قائل:)َقْد َتَانيه

بتحميل الغري عىل العمل من دون كغاة له يف الفعل، و ال مصلحة له فيه، و 

داية قد ات ضحت و تاي نت، فال يكون احلمل عليه إكراها حيث إن  الرشد و اذه

م بكون ما يفعله املُكَره عىل خالف صالحه وكشده وكونه  ؛ فإن  اإلكراه متقو 
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مكروها  له، و ال يصدق عىل اإللزام باملصالح، فهو كاإلكراه عىل حفظ 

 النفس من اذهالك ودفعا ملضاك مم ا ُجال عليه الناس و ُفطروا عليه.

لو ُفرض صدق مفهوم اإلكراه بحسب حاق  معناه عىل إلزام املعاند و 

باإلسالم، فال ياعد أن  اآلية بصدد احلكم بثاوته، ونفي اإلكراه يف مثله 

 حكومة و إن صدق ُعرفا  و حقيقة.

فكأن  اآلية بقرينة التعليل بصدد أن  اإللزام بالدين ال يعد  إكراها بعد 

 ن مفطوكا  عىل الرشد و اذهداية .ات ضاح احلق  ، وكون اإلنسا

 إال أنه عىل هذا التقدير يكون كبط ذيل اآلية بالصدك بتكل ف.

 )مبدأ التعارف(

َا النهاُس إِنها َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر مادأ التعاكف:  -10 املستفاد من آية )َيا َأُّيُّ

ا َوَقَااِئَل لَِتَعاَكُفوا  إِنه َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللهِ َأْتَقاُكْم إِنه اَّللهَ َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوب 

.1َعلِيٌم َخارٌِي(

فهو نداء عام يتضمن السالم فان الوصول للغاية البد من السالم واال 

 احلرب تنفي الغاية وهي التعاكف.

 )مبدأ الصلح خري(

 ُجنَاَح فان هذا املادأ الرَحاِن املستفاد من آية )َفاَل  مادأ الصلح خري: -11

) ْلُح َخرْيٌ ا َوالصُّ َحا َبْينَُهاَم ُصْلح 
.1َعَلْيِهاَم َأْن ُيْصلِ

.16/احلجرات - 1
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فانه يمكننا إن َجيع اآليات التي وكد فيها ذكر اإلصالح بني الناس هي 

من التفسري العم ي ذهذه القاعدة القرآنية املتينة وهي شاملة لكل خصام ومادأ 

لسلم واملصاحلة فان احلرب مهم يف اإلسالم للتعايش السلمي وأصالة ا

 نقيض الصلح.

 )مبدأ حرية التعبري من اجلميع(

أكد اَّلل تعاىل عىل حرية الرأي يف آية مادأ حرية التعاري من اجلميع:  -12

) ا ََجِيال  )َواْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجر 
وكذا يف عرض الشاهات  2

 السلمي. وغريها، فهذا املادأ من أسس التعايش

 )مبدأ الرب والقسط(

التعامل مع كل انسان ومع كل ما حيمل إذا مل  مادأ الرب والقسط: -13

يظهر الظلم والعداوة يكون تعامل حسن وعدل ألهنم يؤمنون بالتعايش مع 

اإلسالم و املسلمني يف حميٍط واحٍد ، وجيب  برهم  بأن نقدم إليهم اخلري بكل 

نوية ، ونتعامل معهم يف خط القضايا املادية واملعجماالته العملية عىل مستوى 

، وسيلتني من وسائل ن اخلري العم ي و العدل اإلسالمي، حتى يكوالعدل

الدعوة إىل اإلسالم ولتكون هذه احلالة حالة مؤثرة بالطرف املقابل  وتتجسد 

نَْهاُكُم االخالق االسالمية هبذه العملية التعايشية كام بينته اآلية الكريمة )اله يَ 

.128/النساء - 1

.10/املزمل - 2
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وُهْم َو  ن ِدَياِكُكْم َأن َترَبُّ ْ خُيِْرُجوُكْم مح يِن َومَل ْ ُيَقاتُِلوُكمْ يِف الدح ِذيَن مَل اَّللهُ َعِن اله

بُّ املُْْقِسطنَِي(
.1ُتْقِسُطواْ إَِلْيِهْم إِن  َاَّللهَ حُيِ

فهذه اآلية الكريمة ترفع وجوب اجلهاد ــ عىل تقديره ــ ضد  من ال 

املسلمني و ال يسعى إلضعافهم ، بل هي ترى الرب  ذهم و القسط ،  حياكب

وهو ما جيعل كفع النهي هنا بمثابة الوجوب ؛ إذ ال معنى لرفع النهي عن 

القسط سوى وجوبه ، فإن القسطـ ـ و هو العدل ـ واجب ،فاآلية تريد 

ا القول: إن ه حيث ال موجب للجهاد لزم التعامل معهم بالعدل والقسط ،فإذ

كان اجلهاد االبتدائي واجاا ، وهو األصل يف عالقة غري املسلمني مع املسلمني 

 ،فكيف يمكن تفسري هذه اآلية الكريمة؟! بل كيف يمكن فهم اجلواز فيها؟!

 اال ان يدعى النسخ وهو بعيد ألنه حيتاج إىل دليل يقيني.

 )مبدأ عدم العدوان(

تعاىل: )ََقاتُِلوا يِف َساِيِل اَّللهِ  الذي يشري اليه قوله مادأ عدم العدوان: -14

بُّ امْلُْعَتِديَن(
ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنه اَّللهَ اَل حُيِ .2اله

فهذه اآلية الكريمة تامر ـأوالـ  بمقاتلة من ُيقاتل املسلمني، ثم تنهى 

وك بمن ُيقاتل، ـثانيا ـ عن االعتداء، وهذا ما ُيفهم منه بوضوح أن  القتال حمص

 ، مة  ، واَّلل ال حيب  املعتدين، فتكون حمر  وأن  مقاتلة من ال يقاتل ُتعترب اعتداء 

.8/املمتحنة - 1

.190/ الاقرة - 2
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فأي اعتداء عىل أي ان سان اَّلل ال حيب مثل هذا االعتداء وهي عامة وشاملة 

 لكل اعتداء.

وتوجد ملن أمعن يف اآليات القرآنية ماادئ عظيمة تشيد السالم يف 

اديث بيت العصمة وما الذي ذكرناه اال تنايهات عىل اإلسالم، وكذا يف أح

 هذا األصل.





 )األدلة التي يمكن ان تدعى عىل أصالة احلرب يف اإلسالم)

ويف مقابل هذا الذي ذكرناه وشيدناه توجد آيات واحاديث ظاهرها 

 َّلل. أصالة احلرب يف اإلسالم والدعوة بالقوة ليكون الدين كله

وسوف نقوم بعرض أهم هذه الظواهر، ونركز عىل اآليات القرآنية التي 

هي القاعدة اذهامة يف الترشيعات، ونحاول أن نرجح وناني إُّيام مقدم هل 

 أصالة السالم أو احلرب يف اإلسالم ومنه العون .

)األدلة التي يمكن أن تدعى من اآليات الكريمة عىل أصالة احلرب يف 

 االسالم(

إن أول قضية جيب بحثها والتي تعترب القاعدة األساسية يف هذا  فنقول:

املوضوع وترسم عالقة اإلسالم مع اآلخر هي قضية اجلهاد االبتدائي الذي 

ى بأصالة احلرب يف  س لعالقة احلرب مع غري املسلم، أو ما يسم  يؤس 

االسالمي اإلسالم، فطاقا  للقول بوجوب اجلهاد االبتدائي فسياقى  املجتمع  

يعلن احلرب عىل اآلخرين حتى لو مل يعلنوا هم احلرَب عليه و هذا معناه أن  

ـ عىل شن  هجامت متواصلة عىل  حال القدكة الدولة اإلسالمية ملزمة ـ

 اآلخرين ال تنتهي سوى بإسالمهم أو قتلهم أو إخضاعهم.

أ من هنا، كان هذا املوضوع بالغ احلساسية واألمهية، ويشكل أهم ماد

دستوكي تقوم عليه العالقات الدولية يف اإلسالم وعالقة اإلسالم مع 

 املعتقدات األخرى.
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والاحث يف اجلهاد االبتدائي يقع عىل مرحلتني: 

إحدامها تعريفه، وثانيهام يف حكمه من حيث الرشعية وعدمها و من 

 حيث الوجوب وعدمه.

 قال الشيخ الطويس يف االقتصاد:

الكفاك( كل من خالف االسالم وأنكر )فصل )فيمن جياهد من 

الشهادتني وجب جهاده وقتاله ثم هم ينقسمون قسمني: أحدمها ال يرجع 

عنهم إال أن يسلموا أو يقالوا اجلزية ويلتزموا رشائط الذمة، وهم اليهود 

والنصاكى واملجوس، وإذا قالوا اجلزية وضعها اإلمام عىل حسب ما يراه 

يف حاذهم من الغني والفقري، وليس ذها حد مصلحة يف احلال ويراه أيضا 

1حمدود ال جتوز الزيادة عليه وال النقصان منه (

ل يف  فاجلهاد االبتدائي هو اجلهاد للدعوة إىل اإلسالم عىل ما هو مفص 

ل إذا  ا أهل الكتاب أو غريهم، واألو  كتب الفقه من حيث كون املدعو  إم 

ا  ا أن ُيسلم أو ُيقاَتل، أسلم أو قال اجلزية، و إال قوتل، وأم  غري الكتاِّب فإن ه إم 

 و ال ُتقال اجلزية من غري الكتاِّب .

اك مرشكني أو مطلق غري أهل الكتاب، يوضعون أمام  فإن كان الكف 

خياكين مها: القتل أو اإلسالم، وإن كانوا من أهل الكتاب يوضعون أمام 

.313: االقتصاد - 1
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ة خياكات ثالثة: إما أن يسلموا، وإما أن خيضعوا ويصاحوا  من أهل الذم 

 فيدفعون اجلزية، وإما أن ُيقتلوا.

 )حكم اجلهاد االبتدائي(

بعد ان بينا املاادئ االساسية لإلسالم وحرية العقيدة والدعوة بالتي هي 

أحسن وغري ذلك من املاادي املذكوكة، فاألصل عند عدم قيام دليل خاص 

يوجد دليل عىل  عىل وجوبه هو العدم، فال يلتفت إىل ما ذكره بعضهم انه ال

نفي مثل هذا اجلهاد حيث قال: )ليس هناك دليل نق ي يقيض امتناع وجوب 

اجلهاد االبتدائي بمعناه االصطالحي، أعني : جماهدة الكفاك إللزامهم بقاول 

اإلسالم وقتاذهم عىل تقدير امتناعهم، ومعه فال حمذوك يف االلتزام بالوجوب 

تاب أو السن ة؛ إذ ليس إلزام الكافر لو دل  عليه الدليل وقام من جهة الك

 باإلسالم من قايل الظلم ليكون ممتنعا ( .

فقد بينا ان كوح اإلسالم وماادئه التي ذكرنا أدلة قوية عىل منع مثل هذا 

 اجلهاد.

 وقد استدل عىل رشعية هذا اجلهاد أو وجوبه بعدة أدلة امهها

الكريم ؛ وذلك أن  التمسك بمطلقات آيات اجلهاد الواكدة يف القرآن  -1

آيات اجلهاد تأمر بمقاتلة املرشكني و الكافرين مطلقا سواء حصل االعتداء 

 منهم أم مل حيصل فيجب القتال بمجرد كفرهم ورشكهم.



 لدولةابحوث يف فقه  28

ويرد عىل هذه املطلقات أنا ال نحرز اهنا يف مقام الايان بل يف مقام 

ملستفاد من الترشيع للجهاد، أو نقول إهنا خمصصة بتحقق مالك املحاكبة ا

 اآليات األخرى.

ينُ َّللِهِ َفإِِن  :قوله تعاىل -2 )َوقاتُِلوُهْم َحتهى ال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدح

 .1اْنَتَهْوا َفال ُعْدواَن إاِله َعىَل الظهاملنَِي(

وقريب من هذه اآلية ما جاء يف سوكة االنفال )َوَقاتُِلوُهْم َحتى الَ َتُكوَن 

ُه َّلِلِ َفإِْن انَتَهْوا َفإِنه اَّلل باَِم َيْعَمُلوَن َبِصرٌي( فِْتنٌَة وَ  يُن ُكلُّ .2َيُكوَن الدح

تقريب االستدالل: ان القتال حمدود بالفتنة والفتنة كام ذهب اليه أكثر 

 املفرسين اما الكفر أو الرشك.

أي جيب عليكم قتاذهم حتى ال يكون هناك رشك، والفتنة يف اآلية نكرة 

سياق النفي تفيد العموم أي كل أنواع الفتنة وأفرادها ويناسط اإلسالم يف 

 عىل وجه الاسيطة.

 فتأمر اآلية الكريمة باجلهاد االبتدائي وهي ظاهرة فيه.

ولكن للتأمل فيها جمال فإنا إذا الحظنا السياق يف صدك اآليات وذيلها 

ِذيَن نستطيع ان نستوضح املراد منها قال تعاىل :)َوَقاتُِلوا يِف   َساِيل ِاَّلل اله

بُّ املُْْعَتِديَن . َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم 
ُيَقاتُِلوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدوا إِنه اَّلل الَ حُيِ

.193/ الاقرة - 1

.29/االنفال - 2
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َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة اَشدُّ ِمْن اْلَقْتِل َوالَ ُتَقاتُِل وُهْم ِعنَْد 

احْلََراِم َحتهى ُيَقاتُِلوُكم ْفِيِه َفإِْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء  املَْْسِجدِ 

اْلَكافِِريَن . َفإِْن انَتَهْوا َفإِنه اَّلل َغُفوٌك َكِحيٌم . َوَقاتُِلوُهْم َحتهى ال ََتُكوَن فِْتنٌَة 

يُن َّللِِ َفاْن انَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن  ْهِر َوَيُكوَن الدح ْهُر احْلََراُم بِالشه إاِله َعىَل الظهاملنَِِي . الشه

احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِمْثِل َما اْعَتَدى 

ُقوا اَّلل َواْعَلُموا َأنه اَّلل َمَع املُْتهِقنَي(.  َعَلْيُكْم َواته

وقاتلوا يف سايل اَّلل الذين يقاتلونكم( وكلمة فإهنا جاءت يف سياق )

يقاتلونكم فيها اشاكة إىل ان ابتداء اذهجوم من الكفرة واصحاب الفتنة وكل 

السياقات شاهدة عىل هذا املطلب :)واخرجوهم حيث اخرجوكم( ، و ما يف 

 الذيل:)فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه(، )وال عدوان اال عىل الظاملني( .

 نا من الظلم االعتداء عىل املسلمني ال مطلقا.والظاهر ه

ويمكن أن يقال: أن اآلية سيقت عىل نحو القضية اخلاكجية حيث 

م  م أخرجوا املسلمني من بلدهم وأهن  ُوصف القوم الذين ُامر بمقاتلتهم بأهن 

ين  أهل فتنة، فال ُيمكن استظهاك أن  األمر بمقاتلتهم من حيث كوهنم متصد 

 فقط؛ بحيث ال مدخل ليشء آخر يف احلكم.لقتال املسلمني 

ويمكن املناقشة أيضا من جهة لغوية فإن مفهوم الفتنة لو كجعنا إىل 

 الكتب اللغوية لوجدنا له عدة معاِن اخلليل يف العني:



 لدولةابحوث يف فقه  30

)والَفْتُن: إِحراُق اليشء بالناِك كالَوَكق الفتني أي املحرتق، وقوله تعاىل: 

صىل اَّلل عليه  -ْفَتنُوَن( أي حُيَرقُون. وكاَن أصحاُب النايح )َيْوَم ُهْم َعىَل النهاِك يُ 

وا عن ِدينهم، ومنه قوله  -و ]عىل[ اله وسل م د  ُبون لرَيُ ُيْفَتنُون بدينهم، أي ُيَعذه

تعاىل: َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل ، والِفْتنُة: الَعذاب. والِفتنُة: أن َيفتَِن اَّلُل قوما أي 

 .1(ياتليهم.

و جاء يف لسان العرب : )والَفْتُن: اإِلحَراق بِالنهاِك. وفَتَن اليشَء يِف النهاِك 

تِي َقْد َأْلَاَسْتها ُكلهها حجاكٌة ُسوٌد  ُة اله َيْفتِنُه: َأحرقه. والَفتنُِي ِمَن األَكض: احلَره

 َ ْتُه الناُك َعْن َحالِِه َفُهَو كَأهنا حُمَْرقة، َواجْلَْمُع ُفُتٌن. َوَقاَل َشِمٌر: ُكلُّ َما َغريه

 .2َمْفُتون(

 و نحو هذه الكلامت ما جاء يف خمتاك الصحاح و غريه.

وعندما نالحظ هذه الكلامت ال نرى ان الكفر أو الرشك من املدلوالت 

الرئيسية ذهذه اللفظة وانام املدلول الرئييس هو االختااك، والاالء، 

 واالختالف، واحلرب.

 قهاء بقرينة املقابلة مع الدين فرسوا الفتة بالرشك والكفر.وحيتمل أن الف

فالبد ان نفرس الفتنة بأحد املعاِن اللغوية ولكن جيب ان ينسجم مع ذيل 

 اآلية ويكون الدين كله َّلل.

 .8/127:العني - 1

 .13/320: لسان العرب - 2
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فاذا فرسنا اآلية بحسب ما تعاكف عند الفقهاء واملفرسين من تفسري 

جيب انحصاك الدين الفتنة بالرشك أو الكفر فهي تنسجم مع الذيل و

 اإلسالمي يف األكض.

 هذا ولكن توجد مالحظات عىل هذا التفسري:

 ان تفسري الفتنة بالرشك أو الكفر خمالف للمعنى اللغوي للفتنة. -1

إذا فرسنا الفتنة بالرشك فاملرشك اما أن يقتل أو يسلم وهذا هو  -2

جوب املشهوك ولكن ياقى غري املرشك أي أهل الكتاب فيخرجون عن و

اجلهاد االبتدائي، وياقى التسائل أن معنى يكون الدين كله َّلل هل هو أن 

 االديان كلها َّلل أو اإلسالم فحسب؟

وان فرست بمطلق الكفر الشامل حتى ألهل الكتاب فالبد ان 

نخصصها بالذين يدفعون اجلزية وان نعمم الدين للدين االسالمي ومن 

سري. يدفع اجلزية، فيكون هناك تكلف بالتف

أو نقول ان الفتنة بمعنى االمتحان والاالء فيكون معنى اآلية: قاتلوهم 

حتى ال يكون امتحان عليكم أو ابتالء أو اختااك أي أنكم إن مل تقاتلوهم 

تكن فتنة يف األكض وفساد وامتحان وبالء ويقع عليكم العذاب. 

 كان ولكن ايضا هذا االحتامل بعيد ألن اناساط الدين واختصاصه َّلل

مرتتب عىل املقاتلة التي لوالها حلصلت الفتنة املستندة إىل من نقاتلهم فهم 

 ساب الفتنة الرئيس ال اهنم الواسطة يف حدوث الفتنة.
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واألقرب بمالحظة صدك اآلية وذيلها والكتب اللغوية أن يكون 

املقصود بالفتنة هو اإلضالل وزوال اجلامعة املسلمة وهتديدهم بالفناء ، 

هم؛ ألنكم إذا مل تقاتلوهم فإهنم تلتان املعنى أن ه جيب عليك مقفيكو

هتم اخلروج من الدين اإلسالمي أي يضلوكم ،أو  سيفرضون عليكم بقو 

 يفنوكم.

وعىل هذا التفسري يكون اجلهاد دفاعا عن كيان الدين ودفاعا عن وجود 

 املسلمني.

أن تصاح الطاعة واالنقياد أما قوله: َوَيكُوَن الِديَن ُكُله َّلل ، فيكون معناه 

َّلل ، بمعنى أنكم إن مل تقاتلوهم فلن يكون الدين َّلل بل سيفنونكم وسيكون 

 الدين عىل وجه األكض لألصنام وأمثاذها وال تكون هناك َجاعة تدين َّلل.

 وبتقريب آخر استفدناه من بعض اساتذتنا:

نة وكفعها، ان هذه اآلية الكريمة تاني اذهدف من االقتتال وهو عدم الفت

 واملراد من الفتنة ما وضحها القران الكريم بقوله:)والفتنة اشد من القتل(.

فمرشكوا مكة يقفون مانعا عمن يريد أن يؤمن أو يمنعون من إيصال  

الدين للناس فهؤالء ُّياَجون الدين ويصدون الناس عن قاول الدين فالقتال 

 ألجل كفع الفتنة يف الدين.

األموك الفطرية لإلنسان فاإلنسان تاكة له حاجات  ومعناه أن الدين من 

جسدية مثل املاء واالكل وغريها، كذلك توجد رضوكيات كوحية فطرية 
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والدين حاجة فطرية لإلنسان فكام ال حيق الحد ان يمنع انسان من احلاجات 

اجلسدية كذلك ال حيق الحد ان يمنع احلاجات الروحي فالقتل اعدام احلياة 

تنة اعدام احلياة الروحية وذهذا عرب القران الفتنة اشد من القتل اجلسدية والف

فمن وقف مانع من احلياة الروحية االبدية فيقتل وجياهد لقطع واعدام هذا 

 الوجود.

فنستنتج من الايان السابق اختالف املصاديق واملواضيع حلكم هذا 

فاملصداق واملوضوع الذي نزلت اآلية يف قتاله هو من يريد الفتنة  اجلهاد،

ويقطع ويمنع من اعتناق االيامن اما من يعطي حرية الدين فخاكج عن 

موضوع اآلية. 

)َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم( :قوله تعاىل -3
1

 .

مني يف األمر بالقتل للكفاك مطلقا زمانا ومكانا حتى لو مل يقاتلوا املسل

 َجيع االحوال .

ولكن لو الحظنا اآليات التي ذكرت قالها وبعدها نالحظ ان هذه اآلية 

ليست مطلقة انام خمتصة بقتال الكفاك الذين وصفتهم اآليات السابقة 

والالحقة وهم الذين اخرجوا املسلمني من دياكهم قال تعاىل: )َواْقُتُلوُهْم 

ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوالَ َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوهُ  م مح

ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد املَْْسِجِد احْلََراِم َحتهى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك 

.91/الاقرة - 1
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حِ  يٌم . َوَقاتُِلوُهْم َحتهى الَ َتُكوَن َجَزاء اْلَكافِِريَن . َفإِِن انَتَهْوْا َفإِنه اَّلل َ َغُفوٌك كه

يُن َّلِل ِ َفإِِن انَتَهوْا َفاَل ُعْدَواَن إاِله َعىَل الظهاملنَِِي( فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدح
1

.

هم  فاألوصاف املذكوكة يف اآلية وهي إخراجهم املسلمني من مقر 

ة بتعذيب املسلمني  إكراها  ذهم وبيوهتم ومساكنهم، وماارشهتم للفتنة املفرسه

ك هو الساب يف القتال  عىل ترك اإلسالم كتعذيب يارس و سمي ة أبوي عام 

 فيكون اجلهاد دفاعيا.

ِذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن بِاَّلل ِ َوالَ بِاْلَيْوِم اآلِخِر َوالَ  -4 قوله تعاىل: )َقاتُِلوْا اله

َم اَّلل ُ َوَكُسوُلُه َوالَ َيِدينُوَن  ُموَن َما َحره ِذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب حُيَرح ِديَن احْلَقح ِمَن اله

ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن( َحتهى ُيْعُطوْا اجْلِ
2

.

ى إىل غري الكتاِّب بإلغاء  فهذه اآلية تأمر بقتال أهل الكتاب وُيتعد 

اخلصوصية، بل باألولوية، مع عدم القول بالفصل، وال ترى غاية  لتوقف 

اجلزية، أي خضوعهم لسيطرة املسلمني، اعتدوا عىل  احلرب سوى إعطائهم

 املسلمني أم مل يعتدوا.

وقد استدل بعض الفقهاء هبذه اآلية للسامح بقتل الشيوخ والعجزة، 

 حتى لو مل يكن ذهم كأي ومل يقاتلوا املسلمني، نظرا  إلطالق اآلية.

91/الاقرة - 1
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يات يف وال خيفى قوة ظهوك هذه اآلية باجلهاد االبتدائي لكن مع كثرة اآل

اجلهاد الدفاعي واملاادي التي ذكرت أوال  ال يمكن االذعان بظهوكها فيجب 

ان نحملها عىل حممل ال يصادم تلك األسس فإما أن نقول بانرصافها إىل 

القدك املتيقن يف مقام التخاطب واجلو القرآِن، أو َحلها عىل نحو القضية 

اءة التي نزلت دفعات اخلاكجية، أو نقول إن هذه اآلية من ضمن سوكة الرب

عىل مرشكي مكة وكان السياق العام ذهذه السوكة املااككة ختص  طائفة من 

 أهل الكتاب كانوا يرتب صون باملسلمني الدوائر.

ويف صيغة قاتلوا داللة عىل وقوع القتال من الطرفني فهي ظاهرة يف كفع 

رشعية اجلهاد العدوان ، وبدء الطرف اآلخر باحلرب مساقا  ، فال تدل  عىل 

 االبتدائي.

كِنَي َحْيُث  -5 قوله تعاىل: )َفإَِذا انَسَلَخ األَْشُهُر احْلُُرُم َفاْقُتُلوْا املُْرْشِ

وُهْم َواْقُعُدوْا ذَهُْم ُكله َمْرَصٍد َفإِن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا  ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحرُصُ َوَجدُّتُّ

َكاَة َفَخلُّ  اَلَة َوآَتُوْا الزه ِحيٌم(الصه وْا َساِيَلُهْم إِنه اَّلل َ َغُفوٌك كه
1

.

تقريب االستدالل: ان اآلية الكريمة ظاهرة يف قتال املرشكني اينام وجدوا 

 وبكل حال من أحواذهم إىل ان تتحقق التوبة منهم .

ولكن عند التمعن باآليات السابقات والالحقات ذهذه اآلية الكريمة 

له او بحسب سياقها الكامل أهنا تعلن نستظهر بوضوح بحسب أسااب نزو

.5/ التوبة - 1
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ون ـمتى استطاعوا ـ  احلرب عىل الكافرين الذين ال يفون بالعهود وال يكف 

عن االعتداء ،فأكادت ِّتقيق حالة كدع تنهي خطرهم فيها، غايته أن ه لو 

 أسلموا انتهت احلرب معهم، ال  أن  هدف احلرب كان إسالمهم.

ان هذه اآلية املااككة خمصوصة  ويرشدك إىل ذلك ما جاء يف الصحيح

بمرشكي العرب الذين وقفوا أمام دعوة الرسول ومنعوها من االنتشاك 

 وقاتلوا املسلمني.

فقد وكد عن حفص يف ضمن حديث يفصل اجلهاد )فسيف عىل مرشكي 

العرب قال اَّلل عز وجل: )فاقتلوا املرشكني حيث وجدُّتوهم َْوُخُذوُهْم 

وُهْم َواْقُعدُ  َكاَة َواْحرُصُ اَلَة َوآَتُوْا الزه وْا ذَهُْم ُكله َمْرَصٍد َفإِن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصه

ِحيٌم( فهؤالء ال يقال منهم إال  القتل أو الدخول  َفَخلُّوْا َساِيَلُهْم إِنه اَّلل َ َغُفوٌك كه

يف االسالم وأمواذهم وذكاكُّيم ساي عىل ما سن كسول اَّلل صىل اَّلل عليه وآله 

 ه ساى وعفى وقال الفداء(.فإن

 قال ابن جرير الطربي يف تفسريه جامع الايان:

: وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال : )قال أبو جعفر كَحه اَّلل

االجل الذي جعله اَّلل ألهل العهد من املرشكني وأذن ذهم بالسياحة فيه بقوله 

الذين ظاهروا عىل : فسيحوا يف األكض أكبعة أشهر إنام هو ألهل العهد 

كسول اَّلل )|( ونقضوا عهدهم قال انقضاء مدته فأما الذين مل ينقضوا 

عهدهم ومل يظاهروا عليه ، فإن اَّلل جل ثناؤه أمر نايه )|( بإُّتام العهد بينه 
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: إال الذين عاهدتم من املرشكني ثم مل ينقصوكم شيئا وبينهم إىل مدته بقوله

إليهم عهدهم إىل مدهتم إن اَّلل حيب املتقني.  ومل يظاهروا عليكم أحدا فأُّتوا

فإن ظن ظان أن قول اَّلل تعاىل ذكره : فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا 

املرشكني حيث وجدُّتوهم يدل عىل خالف ما قلنا يف ذلك ، إذ كان ذلك 

ينائ عن أن الفرض عىل املؤمنني كان بعد انقضاء األشهر احلرم قتل كل 

يف ذلك بخالف ما ظن ، وذلك أن اآلية التي تتلو ذلك  مرشك ، فإن االمر

تنائ عن صحة ما قلنا وفساد ما ظنه من ظن أن انسالخ األشهر احلرم كان 

يايح قتل كل مرشك كان له عهد من كسول اَّلل )|( أو مل يكن له منه عهد، 

وذلك قوله: كيف يكون للمرشكني عهد عند اَّلل وعند كسوله إال الذين 

املسجد احلرام فام استقاموا لكم فاستقيموا ذهم إن اَّلل حيب  عاهدتم عند

املتقني فهؤالء مرشكون ، وقد أمر اَّلل نايه )|( واملؤمنني باالستقامة ذهم يف 

عهدهم ما استقاموا ذهم برتك نقض صلحهم وترك مظاهرة عدوهم عليهم . 

ا كيض وبعد : ففي االخااك املتظاهرة عن كسول اَّلل )|( أنه حني بعث علي

اَّلل عنه برباءة إىل أهل العهود بينه وبينهم أمره فيام أمره أن ينادي به فيهم ، 

عهد ، فعهده إىل مدته أوضح الدليل  )|(ومن كان بينه وبني كسول اَّلل 

( بنقض عهد قوم كان |عىل صحة ما قلنا وذلك أن اَّلل مل يأمر نايه )

وأنه إنام أجل أكبعة أشهر  عاهدهم إىل أجل فاستقاموا عىل عهده برتك نقضه ،

من كان قد نقض عهده قال التأجيل أو من كان له عهد إىل أجل غري حمدود ، 
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فأما من كان أجل عهده حمدودا ومل جيعل بنقضه عىل نفسه سايال ، فإن كسول 

اَّلل )|( كان بإُّتام عهده إىل غاية أجله مأموكا ، بذلك بعث مناديه ينادي 

.1رب(به يف أهل املوسم من الع

اِك  -6 َا الهذين َآَمنُوا قاتُِلوا الهذينَ َيُلوَنُكمْ ِمَن اْلُكفه قوله تعاىل: )ياَأُّيُّ

.2َوْليِجُدوا فيُكمْ ِغْلَظة  َواْعَلُموا َأن  َاَّللهَ َمَع املُْتهقنَي(

فهذه اآلية رصحية يف أن  احلرب لفتح بالد الكفاك وتوسع بالد اإلسالم، 

ال من ي ي املسلمني منهم، بحيث ُيادأ باألقرب فهي تقول بوجوب قت

 فاألقرب.

ولكن ال خيفى انه ال يمكن التمسك بإطالق هذه اآلية ألهنا يف صدد 

بيان الطريقة املثىل يف التصدي للعدوان عىل الدين اإلسالمي، فإذا كان هناك 

ل بلدان و كان كالمها يعادي بالد اإلسالم فاآلية الكريمة تاني    أن القتا

 يناغي أن يكزن لألقرب للاالد االسالمية فاألقرب.

قوله تعاىل: يف سوكة النمل: )إِِنح َوَجْدُت اْمَرَأة  َُّتْلُِكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن  -7

ْمِس ِمْن ُدوِن اَّللهِ   َوذَهَا َعْرٌش َعظِيٌم . َوَجْدهُتَا َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشه
ٍ
ء ُكلح ََشْ

َن ذَهُمُ  اِيِل َفُهْم اَل َُّيَْتُدوَن .َأاله َيْسُجُدوا  َوَزيه ُهْم َعِن السه ْيَطاُن َأْعاَمذَهُْم َفَصده الشه

اَمَواِت َواأْلَْكِض َوَيْعَلُم َما خُتُْفوَن َوَما ُتْعِلنُوَن . ِرُج اخْلَْبَء يِف السه  َّللِهِ الهِذي خُيْ
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 123/التوبة - 2



 39 اإلسالم يف السالم أصالة

ْلَعظِيِم . َقاَل َسنَنُْظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَْت ِمَن اَّللهُ اَل إَِلَه إاِله ُهَو َكبُّ اْلَعْرِش ا

اْلَكاِذبنَِي . اْذَهْب بِِكَتاِِّب َهَذا َفَأْلِقِه إَِلْيِهْم ُثمه َتَوله َعنُْهْم َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن . 

ُه مِ  َا املَْأَلُ إِِنح ُأْلِقَي إيَِله ِكَتاٌب َكِريٌم . إِنه ُه بِْسِم اَّللهِ َقاَلْت َيا َأُّيُّ ْن ُسَلْياَمَن َوإِنه

َا املَْأَلُ َأْفُتوِِن يِف  ِمنَي . َقاَلْت َيا َأُّيُّ
ِحيِم . َأاله َتْعُلوا َع َيه َوْأُتوِِن ُمْسلِ َْحَِن الره الره

ٍة َوُأولُ  ا َحتهى َتْشَهُدوِن . َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو ُقوه َعة  َأْمر 
و َبْأٍس َأْمِري َما ُكنُْت َقاطِ

َشِديٍد َواأْلَْمُر إَِلْيِك َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِريَن . َقاَلْت إِنه املُُْلوَك إَِذا َدَخُلوا َقْرَية  

ٍة  ِديه ة  َوَكَذلَِك َيْفَعُلوَن . َوإِِنح ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهْم هِبَ َة َأْهلَِها َأِذله َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزه

وَنِن باَِمٍل َفاَم َآَتاِِنَ اَّللهُ  َفنَاظَِرٌة بِمَ  َيْرِجُع املُْْرَسُلوَن . َفَلامه َجاَء ُسَلْياَمَن َقاَل َأُُّتِدُّ

تُِكْم َتْفَرُحوَن . اْكِجْع إَِلْيِهْم َفَلنَْأتَِينهُهْم بُِجنُوٍد اَل ِقاَ  ِديه َل َخرْيٌ مِمها َآَتاُكْم َبْل َأْنُتْم هِبَ

ة  َوُهْم َصاِغُروَن(ذَهُْم هِبَا َوَلنُخْ  . 1ِرَجنهُهْم ِمنَْها َأِذله

يقول تعاىل خمربا عن قيل اذهدهد لسليامن خمربا بعذكه يف مغياه عنه: )إِِنح 

 َوَجْدُت اْمَرَأة  َُّتْلُِكُهْم( أي ُّتلك ساأ.

فهذه اآليات املااككة التي حكت قصة سليامن مع اذهدهد وأهل مملكة 

االبتدائي فهو هنج اتاعه النايون يف تاليغ الدعوة إىل اَّلل ساأ شاهد عىل اجلهاد 

تعاىل ومن الواضح ان مشكلة أهل ساأ مل تكن باعتدائهم أنام كانت بعاادهتم 

 وعدم ايامهنم بل أن الناي سليامن مل يقال الصلح الذي طلاوه بإكساذهم اذهدية.

 .36_23/النمل -11
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ط برشيعة ولكن يمكن ان يناقش يف هذا االستدالل بأن هذه القضية ترتا

ناسخة  )|(سابقة عىل رشيعة الناي حممد )|( و حيث إن رشيعة الناي

لاقية  الرشائع فال يمكن إحراز بقاء احلكم السابق إال بناءا عىل استصحاب 

 عدم نسخ أحكام الرشائع السابقة.

أو نقول ان التسليم املذكوك يف اآلية ليس التسليم َّلل بل التسليم حلكومة  

خصوصا -وهذه مسألة عقالئية فمن له القوة والاسط والنفوذ الناي سليامن، 

ياسط نفوذه عىل الدول الصغرية لتكون ِّتت قدكته  -مع كونه صاحب احلق

 وسلطنته، من قايل ذي القرنني.

أو يقال ان الناي سليامن أكاد ان يناههم عىل القوة الغياية التي كان 

فكان فعله هذا بمنزلة إقامة  يمتلكها والتي هي بمثابة اإلعجاز ليؤمنوا به 

 املعجز ذهم .

هذا غاية ما يمكن ان يذكر من اآليات  التي قد يستدل هبا عىل مرشوعية 

 اجلهاد االبتدائي الذي  بثاوته تكون أصالة احلرب يف اإلسالم هي األصل.

 وتوجد هناك آيات أخر يظهر املناقشة فيها مما تقدم.

واخلالصة: 

ستدل هبا توجد فيها قرينة عىل الدفاع سواء ان أغلب اآليات التي ا

 أكانت هذه القرينة لفظية سياقية، أم قدك متيقن، أم انرصاف حجة.
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وايضا نتيجة للرصد التاكخيي والتفسريي نجد احتاملية كون القضية 

 خاكجية احتاملية معتدا هبا وال يمكن التغافل عنها.

آِن يف ذلك من إطالق وباإلضافة إىل هذا كله فلو قلنا بوجود ظهوك قر

فااإلضافة اىل أنه يمكن منع اإلطالق من أساسه ألنه  يف صدد أصل 

 الترشيع، فيمكن أن يقال: إنه  توجد نصوص خاصة تقيد هذا االطالق.

وإن أبيت عن التخصيص بالنصوص اخلاصة فام أصلناه يكون دليال  

كريم عندما وقرينة عامة توجب  تأويل الظهوك املدعى من هذه اآليات ال

 تصطدم به.

  -نسخ اآليات الدالة عىل الصلح وقاول السلم  أي -النسخ واما دعوى 

فال شاهد عليها وال نحرز أن أي منهام هو املتقدم أو املتأخر حتى تتم دعوى 

النسخ. 





)األدلة التي يمكن ان تدعى من السنة املعصومية عىل أصالة احلرب يف 

 اإلسالم(

 لنستعرض الروايات التي يمكن أن تكون دليال عىل أصالة احلرب.

وبعد التتاع وجدنا كوايات كثرية قد يتمسك هبا عىل املطلب املزبوك.  

وسوف نقترص عىل انتخاب نموذج منها واجلواب عن االستدالل هبا ، ومنه 

 بقية ينقدح ضعف التمسك بالاقية ؛ ألن اجلواب عنها جواب سيال جيري يف

 املواكد أيضا.

)×( بإسناده ، عن املنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أِّب عاد اَّلل  -1

وكان )×( قال : )سأل كجل أِّب صلوات اَّلل عليه عن حروب أمري املؤمنني 

 السائل من حماينا.

 بعث اَّلل حممدا )|( بخمسة أسياف :)×(: فقال له أبو جعفر 

احلرب أوزاكها ،ولن تضع  ثالثة منها شاهرة فال تغمد حتى تضع

 احلرب أوزاكها حتى تطلع الشمس من مغرهبا.

فإذا طلعت الشمس من مغرهبا آمن الناس كلهم يف ذلك اليوم )فيومئذ  

ال ينفع نفسا إيامهنا مل تكن آمنت من قال أو كسات يف إيامهنا خريا( 

 وسيف منها مكفوف .

 وسيف منها مغمود، سله إىل غرينا وحكمه إلينا.

 وأما السيوف الثالثة الشاهرة:
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فسيف عىل مرشكي العرب قال اَّلل عز وجل:)اقتلوا املرشكني حيث 

يعني  -واحرصوهم واقعدوا ذهم كل مرصد فان تابوا  وجدُّتوهم وخذوهم

وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة ( )فإخوانكم يف الدين( فهؤالء ال يقال  -آمنوا 

منهم إال القتل أو الدخول يف االسالم وأمواذهم وذكاكُّيم ساي عىل ما سن 

 كسول اَّلل صىل اَّلل عليه وآله، فإنه ساى وعفى وقال الفداء .

اِن عىل أهل الذمة ، قال اَّلل تعاىل : )وقولوا للناس حسنا( والسيف الث

نزلت هذه اآلية يف أهل الذمة ثم نسخها قوله عز وجل: )قاتلوا الذين ال 

يؤمنون باَّلل وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اَّلل وكسوله وال يدينون 

رون( دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغ

فمن كان منهم يف داك االسالم فلن يقال منهم إال اجلزية أو القتل وما ذهم فيئ 

 وذكاكُّيم ساي.

وإذا قالوا اجلزية عىل أنفسهم حرم علينا سايهم وحرمت أمواذهم،  

 وحلت لنا مناكحتهم.

ومن كان منهم يف داك احلرب حل لنا سايهم وأمواذهم ،ومل ِّتل لنا  

 هم إال الدخول يف داك االسالم أو اجلزية أو القتل .مناكحتهم ،ومل يقال من

والسيف الثالث سيف عىل مرشكي العجم يعني الرتك والديلم واخلزك ، 

قال اَّلل عز وجل يف أول السوكة التي يذكر فيها: )الذين كفروا( فقص 
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منا  مافاقصتهم ثم قال: )فرضب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق 

 حتى تضع احلرب أو زاكها(. بعد وإما فداء

 منا بعد( يعني بعد الساي منهم. مافا: )فأما قوله 

)وإما فداء( يعني املفاداة بينهم وبني أهل االسالم فهؤالء لن يقال منهم  

إال القتل أو الدخول يف االسالم وال حيل لنا مناكحتهم ما داموا يف داك 

 احلرب.

وأما السيف املكفوف فسيف عىل أهل الاغي والتأويل قال اَّلل عز وجل: 

عىل  احدُّيام)وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام فإن بغت 

 . (األخرى فقاتلوا التي تاغي حتى تفيئ إىل أمر اَّلل

: إن منكم من يقاتل بعدي عىل زلت هذه اآلية قال كسول اَّلل )|(فلام ن

 كام قاتلت عىل التنزيل. التأويل

 ؟الناي صىل اَّلل عليه وآله من هو فسئل 

فقال عامك بن يارس : )×( .   فقال: خاصف النعل يعني أمري املؤمنني  

قاتلت هبذه الراية مع كسول اَّلل )|( ثالثا وهذه الرابعة ،واَّلل لو رضبونا 

 ىل الااطل.حتى يالغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أنا عىل احلق وأهنم ع

ما كان من كسول اَّلل )|( )×( وكانت السرية فيهم من أمري املؤمنني 

 فإنه مل يسب ذهم ذكية وقال: يف أهل مكة يوم فتح مكة؛

 )من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سالحه فهو آمن( . 
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 وكذلك قال أمري املؤمنني صلوات اَّلل عليه يوم الارصة نادى فيهم:

وال جتهزوا عىل جريح، وال تتاعوا مدبرا ،ومن أغلق  ) ال تساوا ذهم ذكية،

 بابه وألقى سالحه فهو آمن(.

وأما السيف املغمود فالسيف الذي يقوم به القصاص قال اَّلل عز وجل: 

 )النفس بالنفس والعني بالعني( فسله إىل أولياء املقتول وحكمه إلينا.

أو جحد فهذه السيوف التي بعث اَّلل هبا حممدا )|( فمن جحدها 

واحدا منها أو شيئا من سريها وأحكامها فقد كفر بام أنزل اَّلل عىل حممد 

)|(.1( 

 فهل يصح التمسك هبا أو ال؟ هذه هي الرواية الرشيفة،

 ويف مقام التعليق نقول: 

أما من حيث السند فالرواية صحيحة عىل حسب ماانينا لوجودها يف 

الكايف إال ما كانت هناك قرائن يف  كتاب الكايف، ونحن ناني عىل جية كل ما

ال وقد ألفنا كسالة يف ذلك عىل وشك االنتهاء منها ، نس خاصة تشري لضعفه،

 قرياا نواكلألاَّلل تعاىل أن ييرس إخراجها 

 وعليه   فال يرض وجود القاسم بن حممد يف سندها.

يث الداللة فهي رصحية يف اجلهاد االبتدائي للمرشكني وأهل حو أما من 

 الكتاب.
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 ولكن يمكن أن يقال: أن هذه الرواية ماينة وناظرة إىل اآليات الكريمة .

 وهل هي ماينة للترشيع أو ماينة للتنزيل ؟ 

الظاهر الثاِن، وبالتايل فهي تريد ان تفرس اآليات وليس لساهنا لسان 

الترشيع وعليه فام تريد هذه الرواية الرشيفة بيانه هو نفس ما استظهرناه  من 

 آليات الكريمة.ا

وتفصيل هذه السيوف التي بعث اَّلل عز وجل هبا الناي حممد )|( فأما 

سيف عىل املرشكني العرب الذين يعيشون يف الاالد  السيف األول فهو

 اَّلل تعاىل عنهم: )اقتلوا املرشكني حيث وجدُّتوهم(. االسالمية، وقد

اقها وقد استظهرنا منها بوضوح بحسب أسااب نزوذها، وبحسب سي 

ون ـ  الكامل أهنا تعلن احلرب عىل الكافرين الذين ال يفون بالعهود وال يكف 

 متى استطاعوا ـ عن االعتداء.

 وعليه فالعرب الذين هم  هبذه الصفات هم الذين  ذهم هذا احلكم.

-واما السيف الثاِن فهو قتال أهل الكتب ، وموضوعه يف اآلية الكريمة

سب السياق القرآِن ذهذه اآلية املااككة، هم طائفة خاصة بح -كام حققتاه

وبحسب السياق العام لسوكة الرباءة التي  تنظر   لطائفة من أهل الكتاب 

 كانوا يرتب صون باملسلمني الدوائر.

وأما السيف الثالث فهو السيف املشهوك عىل مرشكي العجم الذي ياني 

 آية فرضب الرقاب.
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 اآليتني املتقدمتني.ذكرناه يف  ما تضاحباويتضح  حممله  

وان أبيت عن هذا احلمل فنقول :هذه الرواية خمالفة للكتاب واألسس 

 االسالمية فالبد من السكوت عنها وتركها ،وكد علمها إىل أهلها.

أو نقول أن الرواية معاكضة بروايات أخرى فتتساقط ونرجع للعموم 

 الفوقاِن الكتاِّب واَّلل العامل.

د بن احلسن بإسنا -2 د بن احلسن الصفاك ، حمم  عن إبراهيم ده عن حمم 

، عن آبائه )^( بن هاشم ، عن النوف ي، عن السكوِن، عن جعفر، عن أبيه

.1أن  الناي )|( قال: )اقتلوا املرشكني واستحيوا شيوخهم وصاياهنم(

وتقريب االستدالل: أنه يمكن التمسك بإطالق الرواية يف قتل املرشكني 

 يف كل حالة وزمان.

ه: أن التمسك باإلطالق مشكل ألهنا ليست يف صدد الايان من َجيع وفي

 اجلهات بل  بصدد بيان أن قتل املرشكني إنام هو يف غري الشيوخ والصايان.

أنه قال: )أمرت )’( احلديث املشهوك عىل االلسن عن كسول اَّلل  -3

 ، ويقيموا أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال  اَّلل وأن  حممدا  كسول اَّلل

 ، ويؤتوا الزكاة .الصالة

فإذا فعلوا ذلك عصموا من  دماءهم وأمواذهم ،إال  بحق  اإلسالم ،  

 وحساهبم عىل اَّلل(.
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وقد كويت هذه الرواية بألفاظ أخر وبزيادات ولكن املضمون املهم 

 واحد وهو أن  الناس إما أن يعتنقوا اإلسالم أو يقاتلوا.

 ية السند وأخرى من ناحية الداللة.والكالم فيه تاكة من ناح

أما من ناحية السند فقد وكد يف أغلب املصادك مرسال ووكد يف بعضها 

 مسندا ولكنه ضعيف.

 مضافا إىل أنه مل تنقله املصادك احلديثية املعتمدة. 

وأما من ناحية الداللة فتوجد عدة مناقشات يف داللته عىل املطلوب، 

تكون قرياة للظواهر العرفية: أنه كغم تعدد ولكن املناقشة التي يمكن أن 

صيغ احلديث واختالفها  إال أهنا جتتمع يف  َشء واحد وهو )أمرت أن أقاتل 

 الناس( واملأموك هنا هو الناي الكريم )|(.

أو )|(إىل غريه  )|(فهل يصح التعدي من موكد احلديث وهو الناي

 ال؟

وهي  ،اخلصوصية موجودألن احتامل  ؛يصح ذلك يمكن أن يقال إنه ال

 أن كل دعوى ملرشوع  قد تستوجب القتال يف االبتداء.

 )|(استوجب من الرسول باإلسالمفالظرف الزماِن الذي كان حييط  

 ، وعليه فال يمكن استفادة حكم عام.ان ياتدأ  بالقتال

وكبام يؤيد ذلك بام  إذا استظهرنا أن األلف واالم يف الناس عهدية تشري 

 العرب؛ فإن نتيجة ذلك هي اختصاص احلكم بذلك الزمان. إىل مرشكي
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وكوي يف الكايف عن حممد بن حييى ، عن أَحد بن حممد بن عيسى،  -4

يف )×( عن احلسن بن حماوب ، عن بعض أصحابه قال: )كتب أبو جعفر 

كسالة إىل بعض خلفاء بني أمية: ومن ذلك ما ضيع اجلهاد الذي فضله اَّلل 

ل وفضل عامله عىل العامل تفضيال يف الدكجات واملغفرة عز وجل عىل األعام

والرَحة ألنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين وبه اشرتى اَّلل من املؤمنني 

 أنفسهم وأمواذهم باجلنة بيعا مفلحا منجحا.

اشرتط عليهم فيه حفظ احلدود وأول ذلك الدعاء إىل طاعة اَّلل عز وجل 

وإىل والية اَّلل من والية  من عاادة العااد من طاعة العااد وإىل عاادة اَّلل

 .العااد

فمن دعي إىل اجلزية فأبى قتل وساي أهله وليس الدعاء من طاعة عاد  

 إىل طاعة عاد مثله .

ومن أقر باجلزية مل يتعد عليه ومل ختفر ذمته وكلف دون طاقته وكان الفيئ 

 للمسلمني عامة غري خاصة .

ته و عمل يف ذلك بسنته من بسري وإن كان قتال وساي سري يف ذلك

 .الدين

ثم كلف األعمى واألعرج الذين ال جيدون ما ينفقون عىل اجلهاد بعد 

عذك اَّلل عز وجل إياهم ويكلف الذين يطيقون ما ال يطيقون وإنام كانوا أهل 

 مرص يقاتلون من يليه يعدل بينهم يف الاعوث .
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بعد بيع اَّلل  فذهب ذلك كله حتى عاد الناس كجلني أجري مؤجتر 

ومستأجر صاحاه غاكم وبعد عذك اَّلل وذهب احلج فضيع وافتقر الناس فمن 

أعوج ممن عوج هذا ومن أقوم ممن أقام هذا فرد اجلهاد عىل العااد وزاد اجلهاد 

.1عىل العااد ، إن ذلك خطأ عظيم(

واملناقشة  يف السند باإلكسال غري جمدية عىل ماانينا لوكودها يف كتاب 

  الذي قد حققنا يف حمله حجية أخااكه بحسب القاعدة.الكايف

 عية اجلهاد االبتدائي:ول بمقاطع من هذه الرواية عىل مرشوقد استد

 )ألنه ظهر به الدين وبه يدفع عن ا لدين وبه...(. األول:

 والظهوك بمعنى الغلاة يف هذا املقطع . 

 فظاهر هذه الفقرة هو مرشوعية اجلهاد االبتدائي.

يرد عليه أنه  يمكن أن يقال أن احلديث يشري إىل جهاد الناي )|( ولكن 

قد ظهر به الدين يف ذلك الوقت وان كان  )|(و من الواضح أن جهاده

 دفاعيا.

ل ذلك الدعاء إىل طاعة اَّلل من طاعة العااد و إىل عاادة اَّلل  الثاين: )وأو 

 من عاادة العااد(.

اجلهاد جهاد دعوة ال دفاع.  فقد يقال إن هذا املقطع شاهد عىل أن   
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ولكن ال خيفى أنه  ليس كل دعوى مالزمة للجهاد االبتدائي بل هي 

 الزم اعم فتشمل دعوى اجلهاد الدفاعي.

وعن الكايف ايضا عن حممد بن حييى ، عن أَحد بن حممد بن عيسى ،  -5

 قال:)×( عن ع ي بن احلكم ،عن أِّب حفص الكلاي ، عن أِّب عاداَّلل 

ن  عز وجل بعث كسوله باإلسالم إىل الناس عرش سنني ،فأبوا أ)إن اَّلل 

فاخلري يف السيف وِّتت السيف واالمر يعود كام ، يقالوا حتى أمره بالقتال

.1بدء(

واملناقشة السندية بضعف أِّب حفص الكلاي وهو احلسني بن علوان 

 الذي لوجوده يف الكايف ؛عىل مسلكنا -إن قلنا بعدم وثاقتهو-إلمهاله ال تتأتى

 هو )كاف لشيعتنا(.

 وأما من ناحية الداللة

فدالهتا ال يمكن اخلدشة فيها إال أهنا معاكضة للظهوك القرآِن والقواعد 

 االسالمية التي اسسناها فال يمكن قاوذها.

ويمكن أن يناقش أيضا بأن  الرواية تفيد ترشيع وجوب القتال بعد عرش 

ة، مع أن األدل ة متضافرة  سنوات من الاعثة، وهذا يعني أن  اجلهاد ع يف مك  رش 

عىل أن  ترشيعه كان يف العام الثاِن للهجرة، أي بعد ما يقرب من ُّتام أكبعة 

 عرش عاما  من الاعثة.  فتكون الرواية خمالفة للواقع التاكخيي اليقيني.
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 )حتى أمره بالقتال( َجلة مستقلة غري ناظرة إىل السنني أو إال أن يقال: إن

 ذكرت بذكر تقرياي.السنني 

وما عن الكايف عن ع ي بن إبراهيم، عن أبيه، وع ي بن حممد القاساِن  -6

َجيعا، عن القاسم بن حممد، عن سليامن بن داود املنقري، عن فضيل بن 

عياض قال: سألت أبا عاد اَّلل عليه السالم عن اجلهاد سنة أم فريضة؟ فقال: 

هاد سنة ال يقام إال مع الفرض اجلهاد عىل أكبعة أوجه: فجهادان فرض وج

فأما أحد الفرضني فمجاهدة الرجل نفسه عن معايص اَّلل عز وجل وهو من 

أعظم اجلهاد . 

 وجماهدة الذين يلونكم من الكفاك فرض.

وأما اجلهاد الذي هو سنة ال يقام إال مع فرض فإن جماهدة العدو فرض 

ذا هو من عذاب األمة و عىل َجيع األمة ولو تركوا اجلهاد ألتاهم العذاب وه

 هو سنة عىل االمام وحده أن يأيت العدو مع األمة فيجاهدهم.

وأما اجلهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد يف إقامتها 

وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل األعامل ألهنا إحياء سنة 

وأجر من عمل هبا  وقد قال كسول اَّلل )|(: من سن سنة حسنة فله أجرها

 .1(َشءإىل يوم القيامة من غري أن ينقص من أجوكهم 

 وال مشكلة فيها من حيث السند لصحة سندها عىل أهنا واكدة يف الكايف.
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ويناغي أن ناني فقه احلديث قال ان نرشع بتقريب الداللة فنقول: إن  

ومع  عن مطلق اجلهاد بام يشمل اجلهاد مع النفس)×( السائل سأل االمام 

األعداء، و بالنساة للثاِن  فأعم مما يشمل االبتدائي و الدفاعي، وغري ذلك 

 من أفراد اجلهاد .

 فسؤاله هو عن َجيع ما ينطوي ِّتت هذا العنوان. 

وال يعقل أن  السائل ال يدكي حكم أصل اجلهاد، وأن ه واجب قطعا عند 

 املسلمني كافة أو ال؟.

اجلهاد هل متوف رة وجيوز اجلهاد يف  فالسؤال يف الواقع هو عن أن رشوط

 هذا الزمان ويف ما بعد أو هو خمصوص بعهد الرسول وليس واجاا علينا؟

ومع ذلك فلم خيطر يف بال السائل أن  اجلهاد كبام مل يكن مرشوعا وأن ه 

حرام، بل الذي كان يتصوكه  أن   اجلهاد كاجح عىل كل  حال ، وإنام يشك يف 

 ركه أو جائز جيوز تركه ؟أنه  واجب ال جيوز ت

بأن  اجلهاد عىل أكبعة أوجه: )×( فأجابه االمام 

ل: هو جهاد النفس، وقال عنه اإلمام إن ه واجب.  الوجه األو 

بمجاهدة الذين يلونكم من )×( وهو ما عرب  عنه اإلمام  والوجه الثاين:

 الكفاك ، وهو فرض.
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وحده بأن جياهد العدو : هو استحااب اجلهاد عىل اإلمام والوجه الثالث

ة، وذلك لتقوية عزم اجلند عىل القتال والثاات مع أنه ال جيب عليه  مع االُم 

 الغزو معهم ألن ه قائد  وآمٌر .

 مستحب. وهو إحياء السنن واألعامل الصاحلة: والوجه الرابع:

ومما ذكرنا ينقدح وجه الداللة عىل وجوب اجلهاد االبتدائي؛ فإنه يستفاد 

)َفإِن  َجُمَاَهَدَة  من قوله: ،جلهاد االبتدائي من الوجه الثالثوجوب ا

َهاَد أَلََتاُهُم اْلَعَذاُب(. اْلَعُدو  َِفْرٌض َعىل ِة ، َوَلْو َتَرُكوا اجْلِ  ََجِيِع اأْلُمه

 فأوجب اجلهاد عليهم من دون أي رشط زماِن وال مكاِن.

فإن  فيه  ر العدو؛وخاصة مع ذك وىولكن ظهوكها يف اجلهاد الدفاعي أق

 اشعاكا بذلك.

هو الفرق بني اجلهاد  ويف احلديث بحوث ال يسع املقام فتقها فمثال ما

 )×(الفرض والسنة؟ وأنه كيف يتوقف الفرض عىل السنة، و أن أذن االمام

 هل مأخوذ يف الفرض أو يف السنة؟

د بن  -7 وعن الصفاك ، عن السندي بن الربيع ، عن أِّب عاد اَّلل حمم 

القتال )×(: الد ، عن أِّب الاخرتي ، عن جعفر ، عن أبيه قال: )قال ع ي خ

قتاالن: قتال أهل الرشك ال ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا اجلزية عن يد 
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وهم صاغرون، وقتال ألهل الزيغ ال ينفر عنهم حت ى يفيئوا إىل أمر اَّلل أو 

.1يقتلوا(

الرشك وجعل غاية القتال أوجب قتال أهل  )×(وتقريب الداللة: أنه 

 اما اإلسالم أو اتيان اجلزية وال أمر آخر .

 وهي ضعيفة سندا باِّب الاخرتي.

وأما داللة فهي مسوقة لايان أصل وجوب اجلهاد ال إىل أنه هل جيب 

 بالعدوان أو باالبتداء؟.

واما اختزال الكفاك واملرشكني وأهل الكتاب يف القسم األول فياقى 

 اجلواب عنه.تساءال جيب 

 والذي ُّيون اخلطب أهنا ضعيفة السند كام عرفت.

التي قد يتمسك هبا كدليل عىل و هبذا  ننتهي من  احلديث عن الروايات 

 مرشوعية  اجلهاد االبتدائي. عىل

يف حروبه عىل اجلهاد  )|( )االستدالل بسرية الرسول األعظم

 االبتدائي(

قد يتخيل ألول وهلة أن إن من كاجع سرية الرسول )|( يف قتاله ف

 َجيع معاككه كانت ابتدائية:

 .15/28: وسائل الشيعة - 1
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فها هي معركة بدك الكربى كان القتال فيها ابتدائيا عىل ما يظهر من كتب 

التاكيخ والسري يف ساب نشوهبا، حيث إن املسلمني هجموا قايلها عىل 

ة و  املرشكني   وفتحوا الناك عىل قوافل قريش  التي كانت يف طريقها بني مك 

 ، فلام علم املرشكون بذلك قركوا احلرب لالنتقام.الشام

وها هي معركة خيرب كان القتال فيها ابتدائيا أيضا، حيث هجم  

املسلمون فيها عىل حصون اليهود الاعيدة جدا  عن معاقل املسلمني يف شامل 

 املدينة املنوكة، ومن ثم نشات احلرب بني املسلمني واليهود.

ز املسلمون وها هي معركة مؤتة كان ال  قتال فيها ابتدائيا أيضا، حيث جه 

 فيها اجليش، واجتهوا شامل اجلزيرة العربية من أجل نرش اإلسالم.

و ها هي معركة بني املصطلق كان اجلهاد فيها ابتدائيا أيضا، حيث أغاك  

فيها عىل بني املصطلق وهم غافلون ، وهذا ماال ينسجم مع )’( الناي 

 ام هو واضح.دعوى  دفاعية اجلهاد ك

 هكذا قد يتخيل.  

ولكن بالتأمل يف مفهوم اجلهاد االبتدائي، و يف أسااب املعاكك املذكوكة    

تنج ي االشكالية؛ فنحن وسعنا مفهوم اجلهاد الدفاعي ومل نخصه باجلهاد 

الذي يكون كدا عىل االبتداء العسكري من املرشكني فقط ،بل أي جهاد  ينشأ 

كاملقاطعة االقتصادية والنيل من هياة الدول وطرد - من أي كدة فعل عقالئية
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،  كان يف سايل الدفاع عن املسلمني فهو جهاد -االحتالل  ونحو ذلك

 دفاعي.

أال ترى أنه لو حورص املسلمون وأكاد املرشكون القضاء عليهم باحلصاك  

 فهل يعد هنا هجوم املسلمون عىل املرشكني جهاد ابتدائي أو ال؟

فهذا اجلهاد دفاع عن وجودهم ،وهو أمر حيكم  كال وألف كال 

برضوكته  كل العقالء. 

ومنه يتضح أن َجيع املقاومات االسالمية مرشوعة عىل حد مرشوعية 

 اجلهاد الدفاعي ألهنا من مصاديقه بمقتىض التحقيق املتقدم.

وبالتايل فمعركة بدك الكربى كانت حربا  دفاعية، يدافع فيه املسلمون ضد  

ريش ،فهم يدافعون فيها عن مصاحلهم وحقوقهم من األموال ُظلم ق

 ذلك مما اغتصاته قريش منهم. واألكايض و حق العودة لألوطان ونحو

وهكذا احلال يف معركة خيرب، فإن  سااها هو ما فعله اليهود ـ من بني  

النضري وغريهم ـ من اخليانة ونقض العهد واالنضامم إىل عدو ملسلمني، 

 ومنارصته يف حرب األحزاب.

وهكذا معركة مؤتة، حيث اعتدي قالها عىل دعاة املسلمني يف أطراف  

 أت احلرب كدا عىل ذلك.،فنش)’(الشام فقتلوا، وقتل سفري الرسول 

هذا هو السياق السيايس الذي نشأت فيه احلرب، فنقول ملن اعرتض عىل 

: )|(حروب الرسول األعظم
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للحد  من هذه االعتداءات ياق السيايس ونحوه مربكا  للرد  أليس هذا الس 

نة و غريها ،وُّتنع األمن يف أطراف الاالد؟  التي خترق االتفاقات املدو 

 كمون.مالكم كيف ِّت

 وصدق أَحد شوقي حيث يقول يف كائعته:

 قالوا غزوت وكسل اَّلل ما

 بعثوا لقتل نفس وال جاءوا لسفك دم

 جهل وتضليل وأحالم وسفسطة

 فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم

 (االستدالل عىل مرشوعية اجلهاد االبتدائي بإمضاء االئمة )^()

و يف مقام  تقريب هذا الدليل نقول: 

الفتوحات االسالمية يف زمن اخللفاء كلها كانت بأذن االمام) صلوات اَّلل إن 

 عليه(.

وهذه الفتوحات هي جهاد ابتدائي فنستكشف من هذا األذن كضا   

 ( بذلك.×اإلمام)

 واستكشاف هذا الرضا من عدة  طرق: 

األذن املاارش والرصيح كام يف كواية جابر اجلعفي، عن أِّب جعفر  األول: 

ـ يف حواك اإلمام ع ي مع كأس اليهود ـ : )وأما الرابعة يا أخا اليهود، )×( 

فإن  القائم بعد صاحاه كان يشاوكِن يف مواكد األموك، فيصدكها عن أمري، 
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ا  ـ وال يعلمه ويناظرِن يف غوامضها فيمضيها عن كأيي، ال أعلم أحد

أصحاِّب ـ يناظره يف ذلك غريي، وال يطمع يف األمر بعده سواي، فلام أتته 

.1منيته عىل فجأة بال مرض.....(

قال املحقق االصفهاِن )+( يف حاشيته عىل املكاسب يف استكشاف هذا 

 االذن:

)...األخااك الدالة عىل صدوك عظائم األموك من اخلليفة الثاِن بمشوكته 

 أنه مل يكن يصدك إال عن أمره وكأيه.، و)×(

بل ظاهر املفيد يف املقنعة عىل ما يف الوسائل أن وضع اخلراج عىل أكض  

.2بمشوكته()×( العراق بكيفية خاصة مما صنعه الثاِن قاله 

 وقال تلميذه السيد املحقق اخلوئي )+( :

ك ،وتدل عىل ذل)×( )إن الفتوحات االسالمية كلها كانت بإذن اإلمام 

يف غوامض )×( كواية اخلصال الدالة عىل أن عمر كان يشاوك أمري املؤمنني 

األموك، ومن الواضح أن اخلروج إىل الكفاك ودعائهم إىل االسالم من أعظم 

.3تلك األموك ، بل ال أعظم منه(

.374: اخلصال - 1

 .3/44: حاشية املكاسب - 2

 .1/841: مصااح الفقاهة - 3
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ويرد عليه: 

أن الرواية ضعيفة السند، فال يصح االعتامد عليها.  -1

يف كثري من )×( كأيه ومل يشاوك اإلمام أن عمر كان مستقال يف -2

األموك املهمة، بل يف َجيع ما األموك املهمة   الراجعة إىل الدين. 

أن هذا الوجه إنام جيري يف األكايض التي فتحت يف خالفة عمر، وال  -3

 جيري يف غريها.

استكشاف كضاهم بشاهد احلال.  الثاين:

ا ذكره املصنف العالمة )+( قال املحقق األصفهاِن )+( يف حاشيته: )م

بشاهد احلال )×( من استكشاف كضاهم  –يف آخر املكاسب املحرمة  –

بالفتوحات اإلسالمية املوجاة لتأييد هذا الدين، وقد وكد ) إن اَّلل تعاىل يؤيد 

 ذهم منه(. ال خالقهذا الدين بأقوام 

 وذكر مثل هذا الوجه املحقق السيد اخلوئي )+( يف مكاساه.

ويرد عليه: 

قد وكدت عن األئمة الطاهرين )^( حرمة اجلهاد والغزو إال مع  -1

 إمام عادل، فراجع هذا الااب من جهاد الوسائل.

فكيف يمكن أن ينسب إليهم الرضا هبذا األمر غري املرشوع وعليه 

 عندهم.
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نعم الرضا منهم )^( عىل حد كضاه تعاىل بتأييد هذا الدين بأقوام ال 

 ينايف عدم الرتخيص تكليفا و وضعا . نه، فإنه سنخ كضا الخالق ذهم م

 استكشاف االذن بحمل فعل املسلم عىل الصحة. الثالث:

 قال املحقق املذكوك يف حاشيته:

)ويمكن َحل ما صدك من الغزاة من فتح الاالد عىل الوجه الصحيح، 

 .1)×((وهو صدوكه بأمر اإلمام 

اجلوك ووالهتم مع األئمة )^( أهنم ال خيفى أن املعلوم من حال خلفاء 

ما كانوا يعتنون هبم )^( فكيف يلتئم هذا مع دعوى صدوك الفتوحات عن 

 أمرهم.

كام أن من املعلوم من أخااكهم )^( وهنيهم لشيعتهم عن الدخول يف  

لوائهم عدم كضاهم )^( بمحاكباهتم، فكيف حيتمل صدوك الفتوحات 

 عن أمرهم و كضاهم )^(.

أن َحل فعل املسلم عىل الصحة إذا كان الفعل ذا وجهني: مضافا إىل 

الصالح والفساد، وداك األمر بني َحله عىل الصحيح أو الفاسد، فإنه حيمل 

 عىل األول للقاعدة املذكوكة.

 .45/ 3: حاشية االصفهاِن - 1
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وأما إذا كان كال وجهي الفعل صحيحا  كام يف املقام فال موكد ذها أصال؛ 

فالغنائم للمسلمني وإال )×( فإن الغزوات الواقعة إن كانت بإذن اإلمام 

 فهي يفء لإلمام.

وال شاهة أن كال الوجهني صحيح، فال موكد لنفي أحدها أو اثاات  

 اآلخر بتلك القاعدة.

من احلكم بعدم كضا اإلمام هبذه الفتوحات ؛إذ  مل  َشءولكن يف النفس 

نسمع طيلة تويل األئمة )صلوات اَّلل عليهم( أي اعرتاض عىل هذه  نر أو

 زوات مع أن املوضوع يف غاية اخلطوكة .الغ

وقد تتا ع الشيعة كل عثرات اخللفاء األوائل وخلفاء بني أمية والعااس، 

 وكوايات املثالب كثرية عندهم.

وهذا معلم تاكخيي كاري يفتخر به املسلمون من غري الشيعة بحق  هؤالء  

ب ـ حتى يف الداخل الش يعي اخلاص  ـ اخللفاء الكااك عندهم ، فكيف مل تترس 

أي ة كواية، ولو ضعيفة السند، تنتقد هذه الترصفات، أو تشري إىل خطأ  هذه 

 االعامل.

فالظاهر أن نتيجة العمل بحد ذاهتا مرضية وهي دخول الكفاك إىل 

 اإلسالم وان كانت الطرق املؤدية اليه غري مرضية.

 ( عىل مرشوعية نحو×وعىل هذا فال يمكن االستدالل برضا اإلمام)

 هذا اجلهاد.
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وهبذا يتم  الكالم يف األدلة التي يستدل هبا عىل أصالة احلرب التي قوامها 

 أدلة اجلهاد االبتدائي.

ا ال تنهض إلثاات  بعد  -رشوعية هذا اجلهاد؛ حيث إن هموقد تاني  أهن 

مراجعة جممل األدلة و النظر إىل القرآن الكريم والرجوع إىل القواعد العامة 

ال حيصل لنا اطمئنان ووثوق بترشيع هذا اجلهاد، الذي هو  -التي أصلناها

 العمود الفقري ألصالة احلرب.

، وهو أن الظنون التعادية ليست خصوصا بعد الاناء عىل مطلب أصويل

د ونحوها؛ وذلك لرضوكة بحجة يف املسائل املهمة واخلطرية كقضايا اجلها

 العقالء. جة مع املطلوب إثااته قوة وضعفا يف نظرتناسب احل

 لواحد ليس بحجة يف باب الدماء ونحوها.او يتفرع عليه أن خرب 

 أن أصالة السالم يف اإلسالم هي املقدمة. :واخلالصة

 واحلمد َّلل كب العاملني

يف مدينة لعلم والعلامء النجف االرشف يف جواك  انتهينا من هذا الاحث

 أمري املؤمنني الذي ترتك الدنيا وملذاهتا ألجل حلظة من هذا اجلواك.

ساعات فقط،  10والكهرباء يعطى  ودكجة احلراكة فوق اخلمسني،

 وباء الكوكونا عم الاالد بساب ظلم العااد واقتحامهم لسوك املحرمات.و

 ك بعد أن كفع األذان من القنوات الرسميةوخراب الاالد بان بالظهو 

 (. ×وال من متكلم، واَّلل املستعان وننتظر فرج االمام) وكفع علم املثلية




